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Zienswijze Vereniging Gasopslag Nederland op het ontwerp-methodebesluit: 
Statische Efficientie GTS 2017-2021 

Gasopslagen dragen bij aan de leveringszekerheid van energie in Nederland, aan de 
inpassing van duurzame energie, aan de internationale concurrentiepositie van Nederland 
en uiteindelijk ook aan een scherpere consumentenprijs van gas. Bovendien trekken 
gasopslagen gasstromen aan waarmee Nederland zijn ambitie om gasrotonde van Europa 
te zijn, waar kan maken. 

Gasopslagen in Nederland concurreren met gasopslagen in het buitenland. 1  De hoogte 
van de transporttarieven bepalen voor een belangrijk deel de concurrentiekracht van een 
gasopslag en of een investering in gasopslag rendabel is. Mede hierom is het van groot 
belang dat de totale inkomsten van GTS een reflectie zijn van haar daadwerkelijke 
efficiente kosten en dat deze niet te hoog zijn. VGN ondersteunt dan ook dat ACM door 
middel van benchmarking en op basis van onderzoek nagaat hoe hoog deze efficiente 
kosten van GTS zijn. VGN ondersteunt de conclusie van ACM en hoopt dat een verlaging 
naar het voorgestelde niveau zal bijdragen aan verbetering van het level playing field 
voor gasopslagen in Noordwest Europa, wat uiteindelijk een voordeel inhoudt voor de 
Nederlandse consunnent. 

Op twee punten een heeft VGN een verzoek aan ACM: 

1. Graag krijgt VGN meer toelichting over waarom het al dan niet een probleem zou zijn 
voor GTS om al vanaf 2017 slechts de vastgestelde efficiente kosten vergoed te krijgen. 
VGN ziet niet in waarom GTS nog gedurende een langere periode overwinsten zou 
moeten boeken. Indien ACM hier wel (praktische) redenen voor ziet dan verneemt VGN 
graag hoe die zich verhouden tot de vereisten van artikel 13 van Verordening 715/2009. 

2. Uit de aan het besluit ten grondslag liggende onderzoeken blijkt dat pijpleidingen met 
een grotere capaciteit efficientievoordelen bieden boven pijpleidingen met een kleinere 
capaciteit. VGN roept ACM op om met dit gegeven rekening te houden bij de 
totstandkoming van het Bestaande aansluittaak-tarief. Aan die conclusie wordt met de 
huidige regulering geen recht gedaan, waardoor deze in de ogen van VGN niet langer 
houdbaar is. 
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1  Zie bijvoorbeeld Gas Storage Competition in NW Europe —A report to Vereniging Gasopslag Nederland — 
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